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KULLANIM KILAVUZU 
 



1- T8, 18 W UVA lamba 
 
2- Floresan duyları 
 
3- ILT yapışkan plaka haznesi 
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UYARILAR 
 
• Cihaz, üst kısmında bulunan askı deliklerinden, askı teli kullanılarak, tavana 

asılmalıdır. Duvara montajlamak için uygun bir cihaz değildir. 
 
• Zeminden ideal yüksekliği, 2 metreyi geçmemelidir ancak, asılacağı 

ortamdaki faaliyet göz önünde bulundurularak, faaliyette aksamaya yol 
açmayacak şekilde yüksekliği ayarlanabilir. 

 
• Cihazda, 3 x 0,75 mm, topraklı fiş bulunmaktadır. Elektrik bağlantısı yapılırken, 

bu fiş kesilmemeli ve uygun özellikte, topraklı prizden elektrik alınmalıdır. 
 
• Elektrik alınacak prizin uygunluğundan şüphe duyuluyorsa, uzman bir 

elektrikçiden destek alınmalıdır. 
 
• Uzatma kabloları kullanılacaksa, kullanılacak olan kablonun, cihazın 

kablosuyla eşdeğer olması şarttır. 
 
 
DİKKAT! 
 
Montajı yapacak kişilerin, yukarıdaki montaj talimatını okumaları 
ve anlamaları, cihazı uzun ömürlü olması ve servis verecek 
personelin güvenliği açısından son derece önemlidir.



ÖNEMLİ UYARI! 
 
Dudexa PRO202, sadece kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmış bir cihazdır. 
Yangın ve elektrik çarpması gibi sorunları önlemek için, doğrudan suya veya 
buhara maruz kalacağı (ocak üstü, buhar odası v.b.) mekanlarda samanlık, ahır 
ve benzeri açık veya yarı açık alanlarda, kullanılmamalıdır. 

Cihazın, lamba değişimi, yapışkan plaka değişimi ve rutin temizliği yapılırken, 
elektrik bağlantısı kesilmelidir. Temizlik için, ıslak bez kullanılmamalı, bez nemli 
olmalıdır. 
 
DİKKAT: 
 
Rutin bakımlar sırasında, uyarılara uygun davranınız. 

Rutin bakımlar dışında yapılacak olan onarım ve bakım işleri için yetkili 
personelden destek alınız. 

Cihazın verimli kullanımı için, yapışkan plaka değişimini belli periyotlarda 
yapmayı ihmal etmeyiniz. Ara kontroller ile yapışkan plakanın doluluğunu takip 
ediniz ve periyodu gelmeden önce de oluşabilecek doluluk durumuna göre 
yapışkan plakayı değiştiriniz. 

Cihazları, çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayınız ve çocukların 
erişemeyeceği şekilde montajlayın. Cihazın bakım ve temizlik işlemleri 
gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

Bu cihaza servis verecek kişilerin, zihinsel ve psikolojik açıdan, elektrikli bir 
cihazın sorumluluğunu alabilecek yeterlilikte ve gerekli eğitimden geçirilmiş 
olması zorunludur. 

Cihazın güvenli kalabilmesi için kablosundan tutarak taşımayınız ve prizden 
çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Kabloyu, zarar görebileceği keskin 
kenarlardan koruyunuz. Üzerinde hasarlı kablo bulunan cihazları kullanmayınız. 

Sevkiyatlar sırasında, orjinal kolisinde olmasına dikkat ediniz. 

Cihaza, yabancı cisimler sokmayınız, gövdesinde rastgele delikler açmayınız. 

Cihazı, yanıcı buhar veya patlayıcı toz bulunan alanlarda kullanmayınız. 

Not: Cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili, kendilerine gözetim ve talimat 
verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa, 8 yaş ve 
üzeri çocuklar ve fiziksel duygusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.



GÜVENLİK AÇISINDAN SADECE UYGUN TOPRAKLI PRİZDE KULLANINIZ! 
 
BAŞLAR KEN 

Kullanma ve montaj talimatlarını ve uyarıları dikkatle okuyunuz. Talimatları ve 
uyarıları doğru anlamak ve uygulamak için, bu klavuzu lütfen saklayınız. DUDEXA 
PRO202 sinek öldürücü, doğru montajlandığında, bakım ve servisleri, talimatlara 
uygun yapıldığında uzun yıllar boyunca, güvenli ve verimli bir şekilde çalışacaktır. 

CİHAZ TİPİ 

DUDEXA PRO202 sinek öldürücü cihaz, 2 adet, T8, 18 W, UV-A lamba ve elektrik 
tasarrufu sağlamak ve lambaların sağlıklı çalışabilmesi için, elektronik balast ile 
donatılmıştır. 
 
SEVKİYAT VE DEPOLAMA 

Her cihaz, montaj ve kontrol aşamalarından sonra, sevkiyat ve depolama 
sırasında hasar görmesini (çizilme, darbeye bağlı ezilme v.b.) engelleyecek 
şekilde, orjinal kolisine yerleştirilir. depolama ve sevk sırasında kolilerin suya ve 
darbeye maruz kalmaması gerekir. 
 
YERLEŞİM  

• Cihazın maksimum performans gösterebilmesi için 24 saat açık tutulması 
gerekir. Gün ışığı ve diğer yapay ışık kaynakları cihazın performansını 
etkileyecektir. 

• Cihaz, tercihen, yerden en fazla 2 m yükseğe asılmalıdır. Bu yükseklik, 
ortamdaki faaliyete engel oluyorsa, mesafe, ortamdaki faaliyete engel 
olmayacak en düşük seviyeye göre ayarlanabilir. 

• Güneş ışığı, sinek öldürücü cihazlar için rekabetçi ışıktır. Bu rekabeti önlemek 
veya azaltmak için cihazları pencere ve açılan kapılardan mümkün olduğunca 
uzağa yerleştiriniz. 

• Cihaz, sinekler için çekim merkezidir, bu nedenle hijyenik şartlarda 
hazırlanması gereken ürünlerin açıkta işlem gördüğü alanların hemen üstüne 
yerleşim yapılmamalıdır. 

• Cihazı, ısı ve nem kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmek, elektrik 
donanımını olumsuz etkiler. Bu durum, elektrik kablolarının izolasyonu ve 
balastlar üzerinde olumsuzluklara yol açarak, cihazda güvenlik açıkları 
oluşturabilir. 

• Cihaz, çocukların erişemeyeceği şekilde montajlanmalıdır.



KURULUM 
 
• Cihaz, kolisinde, lambaları üzerinde takılı ve çalışmaya hazır halde bulunur. 

• Tavanda seçilen alana, uygun aralıkta, iki adet askı halkası, tavan tipi göz 
önünde bulundurularak seçilecek dübeller vasıtasıyla çakılmalıdır. Tavan 
tipleri farklı olduğundan, koliden standart ask ı halkası ve dübel 
çıkmamaktadır. 

• Montaj için, tavan tipi ve cihazın ağırlığı da göz önüne alınarak seçilecek olan 
dübeller ve askı halkaları takıldıktan sonra, cihaz askı teli ile bu halkalara 
takılmalıdır. 

• Kolide bulunan, uygun ölçüdeki yapışkan plaka, tutkallı kısmı koruyan 
silikonlu kağıt ayrıldıktan sonra, lambaların altında yer alan tepsiye, yapışkanlı 
yüzey yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir. 

• Uyarı ve talimatlarda da belirtildiği gibi, fişli kablonun ucu kesilmeden uygun 
bir topraklı prize takılmak suretiyle lambalar yakılır ve cihaz kullanıma hazır 
hale getirilmiş olur. 

 
DUDEXA PRO202 S İNEK  ÖLDÜRÜCÜ  CİHAZIN PERİYODİK BAKIM VE 
TEMİZLİĞİNİ  YAPMADAN ÖNCE, CİHAZIN ELEKTR İK KAYNAĞINDAN 
AYRILDIĞINA EMİN OLUN! 
 
ELEKTR İK BAĞLANTISI 
 
• Güç kaynağınız ile cihaz etiketinde belirtilen değerlerin uyumlu olduğundan 

emin olun. 

• Güç kaynağına bağlı maksimum 3A sigorta olmalıdır. 

• Cihazı, güç kaynağına kendi orjinal kablosu ile bağlayın. 

• Herhangi bir nedenle, cihazın kablosu hasar görmüşse, yetkin elektrikçi veya 
üretici firma tarafından, orjinal kablonun değerleri ile uyumlu bir kablo ile 
değişim yapılır. Hasarlı kablo ile bağlantı yapmayın. 

• Fişli kablonun uç kısmını kesmeyin, uzatma kullanmanız gerekirse, orjinal 
kablonun değerleriyle uyumlu, topraklı ve ucu prizli olmasına dikkat edin. 
Elinizden geldiğince uzatma kullanmaktan kaçının. 

• Bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde, kabloda sarkma varsa, olası iş kazalarını 
engellemek için kabloyu, kablonun dış izolasyonuna zarar vermeden, uygun 
klipsler veya kablo kanalı ile sabitleyin. 


